
COORDINACIÓ
Margalida Rosselló Riera
Llicenciada en història per la UIB
Professora de l’Escola Municipal de Mallorquí

LLOC DE LES CLASSES
Escola Municipal de Mallorquí. Molí d’en Beió.
Passeig del Ferrocarril, 79. Manacor.

DATES 
Del 23 d’octubre al 27 de novembre de 2015.

DURADA
La durada del curs és de 12 hores, 2 de les quals són no 
presencials

DESTINATARIS
Aquest curs està adreçat al públic en general i, en particular, 
al personal docent que vulgui sol·licitar crèdits de formació 
permanent del professorat.

QUOTA
Residents al municipi de Manacor: 25 €.
No residents al municipi de Manacor: 35 €.
Tots els actes són oberts a qualsevol persona que vulgui as-
sistir-hi, encara que no s’hi hagi matriculat.

CERTIFICAT
Els alumnes matriculats tendran dret a un certificat si supe-
ren el 80% d’assistència a les classes (mínim: 5 conferènci-
es) i entreguen un treball de valoració del curs.

CRÈDITS
A l’hora d’elaborar aquest díptic està en tràmit el reconeixe-
ment de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de 
les Illes Balears als efectes establerts a l’Ordre del conseller 
d’Educació i Cultura del 2 de gener de 2002 (BOIB del 17 de 
gener de 2002).

INFORMACIÓ I MATRÍCULA
Del 5 al 21 d’octubre de 2015, de dilluns a divendres de 10 a 
14 h, i els dimecres de 17 a 20 h, a l’Escola Municipal de Ma-
llorquí: molí d’en Beió, passeig del Ferrocarril, 79 (Manacor). 
Tel.: 971 83 49 83 / 662 320 383.
A/e: emm@manacor.org

www.escolademallorqui.cat
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300 anys després
La Guerra de Successió a Mallorca

HI COL·LABORA

Conselleria d’Educació i Universitat



PROGRAMA

Divendres 23 d’octubre a les 19 h
Projecció del documental La Resistència 
(1715-2015), de Pere Sánchez Lendínez
Presentació a càrrec de Pere Sánchez Lendínez, llicenci-
at en comunicació audiovisual.

Divendres 30 d’octubre a les 19 h
“La Guerra de Successió en el context in-
ternacional”
Ponent: Pere Salas Vives, llicenciat en filosofia i lletres i 
doctor en història per  la Universitat de les Illes Balears.

Divendres 6 de novembre a les 19 h
Inauguració de l’exposició: “La Guerra de 
Successió a les Illes Balears”
A càrrec de Mateu Morro Marcè, llicenciat en filosofia i 
lletres.

Divendres 6 de novembre a les 19.30 h
“Fora botiflers, fora galls! La Guerra de 
Successió a les Illes Balears”
Ponent: Mateu Morro Marcè, llicenciat en filosofia i 
lletres.

Divendres 13 de novembre a les 19 h
Espectacle musical i teatral “Fora botiflers, 
fora galls! La Guerra de Successió a les 
Illes Balears”
A càrrec de la companyia Indígena Atac.

Divendres 20 de novembre a les 19 h
“El  Decret de Nova Planta i les mesures 
repressives contra la llengua catalana”
Ponent: Joan Miralles Monserrat, doctor en filologia cata-
lana i catedràtic de la Universitat de les Illes Balears.

Divendres 27 de novembre a les 19 h
“Conseqüències polítiques i econòmiques 
del Decret de Nova Planta”
Ponent: Guillem Morro Veny, llicenciat en filosofia i lle-
tres, doctor en història per la Universitat de Barcelona.

1. Conèixer la situació de Mallorca i de les Illes Ba-
lears dins el conflicte successori.

2. Conèixer i analitzar les conseqüències en l’àm-
bit polític, econòmic,  territorial i  lingüístic del 
Decret de Nova Planta de Mallorca.

3. Comprendre els mecanismes de construcció de 
la memòria històrica.

OBJECTIUS


